
!A INI G li IE IL S K A 
: KOIMEIDllA 
w DNIU 7 lutego br. 

oqbyła się w $wid
wini , premiera ka„ 
medil Oskara Wil-

1900 roku. Stale o sobie mó
wił, że jest czławiek.iem XIX 
wiieiku i wieku teao n.l.e prze• 
żyje. 

To ~aśn.ie aut.or głośnej po-

dów ku wolności". Maż.na by za 
~wa6, że zdanie to mogło
by atać się myślą przewodnią ca 
łej twórczości Wilde'a, ale 
autor ten najmniej miał w so
bie z a.postoła i nawet Pa
randowski nie potrafił nam 
dać w „Królu życia" jakiejś 
konstruktywnej syntezy jego 
twórc:rości. 

To pewnę, że Wilde zmusza 
do myślenia nawet wtedy, gdy 
rozśmiesza do łez. A zrobie-

Anglia skłonna do pozytywjz-1 
mu, Anglia świętoszków f 
faryzeuszy jest przerażona. Na 
głowę aurora sypią się w pra-1 
sie istne gromy, ale publicz„ 
ność i ulica Londynu, uwiel• 
biają pisarza. Jest najpopu.., 
larniejszym człowiekiem An• 
glii, bardziej popularnym niZ 
książę Walii. 

Po wyjściu z więzienia, ~ 
puszcza Anglię, żyje we Fran• 
cji, gdzie też umiera. wzgar-! de'a „Brat marno

trawny". Jest to dwud'1iesta 
trzecia premiera Teatru Bal
tyclciego, a druga z kolei gra
na w terenie. Pamiętamy prze 
cież, że premiera „Cyda" ~
była się w Szczec'.inku w dniu 
2 stycznia br. 

w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym 
Bałtycki Teatr Dramaty::zny, 

je.>t typowym teatrem tereno
wym. Dlatego właśnie $wid
win zobaczył komedią Wilde'a 
wcześniej niż inne większe 
mia~ta, wcześnie.! nawet niż 
„stołeczny" Koszalin. 

Oskar Wilde należy do naj
bardi:iej orygLnalnych i naj
śm;el.5zych umysłów XIX wie
ku. Si:m sieł>ie zwał „Lo:r
iiem Paradoxem", współcze
śni zaś nazywali go „Królem 
życia" i pod tym tytulem na
pisał o r.im przed wojną gło
Ś...'1.ą ksiąikę Jan Parandowski. 

Talent Wilde'a był wielo
-;tronTiy. Piwwał on w!.ers-1.1e 
b~jkli, pomieści, utwory sce
niczne. Żył bardw kratko, 
h0 nrcd-rJl sl.e w r. l 854 w D\1-
blinie, umarł w :Pazyiu w 

wieści ,,Portret Doriana Gra· n1e z człowieka istoty myślą
y'a" wymyślił pierwszy, wyzna cej, to już bardzo wiele .•• 
wał i głooił ha.sło: utulta dla w roku 1895 zawikłał się 
sztuki". Oskar odzied7Jiczył tai- Wilde w skandaliczny proces 
lent pis2.rski zapewne po matce obyczajowy, który zakończył 
Jane Francisca Elgee, która, się dla niego wyrokiem, ska
pisząc pod pseudonimem Spe- zującym go na dwa lata wię
ranza, :mi.ana była w całej swej 21ien1a. W tymże roku napisał 
ojczystej Irlandii. on znany dramat „Salome" 

Z bogatej spuścimy literac- i komedię „Brat mamotraw
lciej Wilde'a, wypada sobie ny", którą znamy z dawnego 
przypomnieć przede wszyst- tłumacz1mia Bolesława Gor
kim jego dorobek teatralny. czyńskiego. Uprzednio już 
Jest on dość różnorodny. Cie- teatry londyńskie grały z o
kawym jest, że swą twórczość gromnym powodzeniem jego 
scen:icmą znczął Wilde od te- komedie „Wachlarz lady Win 
matyki rewolucyjnej rosyj- dermere", „Kobietę bez zna
sklej, pisz::ic pierwszy swój czenia" i „Zdolnego męża". 
dramat pt. „Wera, albo ni- We wszystkich tych kome
hil!ści". We wst®ie do niego diach autor drwi w żywe cx::z.y 
autw pisze: ze swego społeczeństwa, z kla-

„staralem się w granicach sztu sy, która i,to wydala, z konwen 
ki wyobrazić cy~~ Jiu.o cjo~ ~ moralllliośQi. 

dzony, osamotniony, opuszczo..ói 
ny przez przyjaciół. 

Zabawna komedia „Brat 
marnotrawny" od chwili swej 
premiery w „Saint - James 
Theatre" w Londynie, tj. od 
roku 1895, nie schodzi dotąd 
ze sceny wielu teatrów świa· 
ta. Była to ulubLona komedda 
Juliusza Osterwy, reżyserował 
ją parokrotnie i ch(:tnie w 
niej grywał obok Józefa Wę
grzyna. Obecnie gra ją jesz· 
cze z dużym pawodzemem 
„Teatr Rozmaitości" w War ... 
szawie, wystawiając jut bli· 
sko dwieście razy. 
Niechże ten uśmiech Albiio

na znad chmurnej Tamizy ł 
bywalcom Teatru Bałtyckiego, 
dostarczy paru chwil beztros
kiej radości. 

dt JANUSZ T. DYBOWSKI 


